
 

Oração a Santa Rita 

Benção  

Deus de amor, todo poderoso em tua glória, te peço com todo fervor, tu que me amas como filho, 

e eu te amo como pai. 

Acredito que reconheces que uma família é mais do que um grupo de pessoas, e sim uma união 

de almas onde  todos acreditam e confiam em  Ti. 

Meu Pai, faço  esta oração para que possas me ajudar financeiramente.. Abra os caminhos do 

sucesso… 

Pai Amado, és nossa força, nosso tudo, és o  mais poderoso que  existe. 

Sou eternamente grato por todas as bênçãos que já lançaste sobre mim e minha família 

Que DEUS Pai derrame agora mesmo sobre mim e minha família toda abundância e misericórdia 

para possamos nos livrar de todas as dívidas  e cargas econômicas,  que se multipliquem os 

bens, de acordo com a  Sua vontade Divina, em  harmonia perfeita para todo o mundo e 

sob  Sua eterna graça. 

Que Ele nos cubra com sua eterna sabedoria e piedade, e que possamos ser dignos de todas as 

bênçãos, sabendo administrar tudo que ele assim desejar nos enviar. 

Temos certeza do quanto sois maravilhoso, óh Pai , e certos de tua infinita bondade te 

obedecemos e caminharmos em Tua  Palavra, ainda  que nossa fé não seja tão grande quanto a 

que mereces, Tu  derramarás sobre todos nós  Tuas bênçãos. 

  



ORAÇÃO A SANTA RITA. 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amem 

O poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das causas impossíveis, advogada dos casos 

difíceis, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e 

da desesperança, com toda confiança em vosso poder junto ao Coração Sagrado de Jesus, a vós 

recorro no caso difícil e imprevisto que dolorosamente oprime meu coração. 

    Silêncio para pedir a graça 

 
Alcançai a graça que desejo, pois sendo-me necessária eu a imploro. 

Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido, certamente serei atendido. 

Quero melhorar a minha vida, os meus costumes e cantar na terra e no céu o Amor 

Misericordioso de Deus. 

 

Santa Rita de causas impossíveis, intercedei por mim. Amém 

Pai nosso...... 

Santa Rita das causas impossíveis rogai por mim. Amém 

 

Vamos rezar a Deus pelo sucesso do negócio e pedir força diante dos desafios. 

Reze com fé! 

Senhor, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, 

de modo que nossos empreendimentos 

sejam realizados segundo a Vossa vontade! 

Chamados a completar a obra da criação, 

reconhecemos que nossos empreendimentos são vossos. 

Somos humildes servos a serviço do vosso Reino, 

chamados a testemunhar vossa Palavra 

e a construir um empreendedorismo 

fundamentado no amor ao próximo e na ética cristã. 

Que tenhamos em nossos corações, 

diante dos desafios enfrentados,  

e que enfrentamos neste momento com a pandemia, 

uma confiança ilimitada em Vós. 

Sejamos, em nossa missão, sal da terra e luz do mundo, 

e inspiremos um novo modo de empreender. 

Que a Virgem Maria, nossa Mãe, 

que acompanhou de perto os trabalhos de seu Filho Jesus, 

interceda por nós e por nossas famílias; 

que Santa Rita interceda por nós empreendedores 

a superar esta tempestade confiando nas palavras 

de Jesus: “coragem não tenham medo”. 

Amém! 


